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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Ana-Maria Tuduce s-a născut 
în 9.07.2006 și este elevă în 
clasa a VI-a E la Liceul Tehnolo-
gic ”Stefan Hell”. Practică judo 
de doi ani și în acest scurt timp 
a reușit să ajungă cea mai bună 
din țară.

- Este prima ta medalie?
- Da.
- Cum a fost concursul?
- Greu. Stresant. Am avut 

multe emoții. 
- Ți-a creat vreun adversar 

probleme?
- Nu, pentru că nu le-am cunos-

cut pe adversare. Nu am știut că 
unele dintre ele sunt și ele campi-
oane. În primul meci am învins-o 
pe vicecampioana  balcanică din 
2018. (Antrenorul Sebastian Rus, 
prezent și el la discuție, ne-a spus 
că a preferat ca Ana-Maria să nu 
știe cu cine se bate pentru a nu �  
in� uențată negativ în meci, pen-
tru a nu-și pierde moralul)

- La ce loc sperai înainte de 
concurs?

- Speram să � u pe podium, 
dar nu să � u campioană pen-
tru că au fost foarte mulți 
concurenți la categoria mea, 
19.

- Care a fost atuul tău?
- Cred că, curajul și ambiția.
- Cum a ajuns o fată așa de 

frumoasă ca tine să practice 
judo?

- Colegii mei, Roxana Mărgă-
rint (și ea medaliată cu bronz, 
n.r.) și Bogdan Onețiu, mi-au 
povestit la școală despre judo și 
așa am ajuns să merg la antre-
namente și să mă îndrăgostesc 
de sportul ăsta.

- Ce spun părinții?
- Mă susțin foarte mult mai 

ales în momentele când trebu-
ie să slăbesc.

- Câte kg a trebuit să 
slăbești cel mai mult?

- Patru.
- În afară de judo, mai ai și 

alte pasiuni?
- Fotbalul. Joc fotbal, hand-

bal, oină și triatlon.
- Care este visul tău?
- Să ajung campioană olimpi-

că și să ajung în lotul național.
- Și cu școala, cum stai?
- Greu, dar mă descurc. După 

ore merg repede acasă, îmi fac 
temele și apoi fug la antrena-
ment.

Cornel Gligor

Stimați cetățeni, iată că ne apropiem 
de una dintre cele mai mari sărbători 
din an și anume Învierea Mântuitoru-
lui Iisus Hristos. Este praznicul care 
ne face să � m mai buni, mai iertători, 
să primim lumina Învierii în su� etul 
nostru. E momentul în care trebu-
ie să uităm de necazurile noastre și, 

după un post de 40 de zile de curățire 
trupească și su� etească, să petrecem 
în armonie, alături de cei dragi Învi-
erea Domnului. Anul acesta, datorită 
diferențelor din calendarul sărbători-
lor creștine - cel catolic și cel ortodox 
- o parte a comunității noastre locale 
a serbat Paștele pe data de 21 aprilie, 
iar altă parte a comunității noastre se 
bucură de marea sărbătoare dumini-
că 28 aprilie. 

Este perioada din an în care ar �  
frumos să încercăm să � m mai buni, 
să � m iertători, să ne deschidem 
inimile către aproapele nostru, să 
împărtășim cu toții sentimentele de 
iubire la care ne îndeamnă Mântui-
torul și să luăm aminte la învățăturile 
sale.  Sărbători Fericite!

Hristos a Înviat!
Primar Daniel Tomuța

Primar 
Daniel Tomuța

Sărbători Pascale Binecuvântate

Sărbători de Paște fericite!

Fie ca lumina S� ntei Învieri să vă lumineze su� etele și casa. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze și îngerii să vă ocrotească, să 
aveți parte numai de sănătate și belșug. Să vi se împlinească 
toate visele și speranțele, iar pacea S� ntei Sărbători Pascale să 
vă coboare în su� ete.

Sărbători Binecuvântate!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Încă un proiect european câștigat 
pentru Orașul Sântana!

”Amenajare piste de biciclete în Sântana”

În data de 15.04.2019 a fost 
semnat Contractul de Finanțare 
pentru proiectul ”Amenaja-
re piste de biciclete în Orașul 
Santana” cod SMIS 120963, 
depus în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3, Priorita-
tea de investiţii 4e, Obiectivul 
speci� c 3.2  - Reducerea emisi-
ilor de carbon în zonele urbane 
bazată pe Planurile de Mobili-
tate Urbană Durabilă.

Traseul propus pentru pistele 
de biciclete are o lungime tota-
lă de 7,478 km amplast în in-
teriorul orașului, cu rol în asi-
gurarea legăturii locuitorilor la 
obiectivele importante (școli, 
piețe, agenți economici, gară 
etc.).

Străzile propuse pentru ame-
najare sunt: str. Bradului, str. 
Ghioceilor, str. Horia, str. Mihai 
Viteazu, str. Muncii și str. Rod-
nei.

Tronsoanele de pistă de bi-
ciclete proiectate vor �  prevă-
zute ca și dotare cu sistem bi-
ke-sharing. Bike-sharing( 90 
biciclete și stații de parca-
re) este un sistem public de 
închirieri de biciclete pen-
tru scurtă durată. Face parte 
din sistemul public de trans-
port și ajută la îmbunătățirea 
condițiilor de trai pentru 
populație: îmbunătățirea tra� -
cului, creșterea calitații servici-
ilor sociale.

Conform Contractului de 
Finanțare, perioada de imple-
mentare a proiectului este de 
49 de luni, respectiv perioada 
01.12.2016 - 31.12.2020.

Valoarea totală a proiectului 
este de 7.582.944, 00 lei.

Inspector
 Compartiment 

Proiecte Europene
Adela Pall

O expoziție inedită
Cei care trec pe strada Banatului, pot observa cu ușurință 
o curte deosebită. Aceasta aparține d-lui Cristian Lucoaie, 

căruia am avut bucuria de a-i face o vizită.
-Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte des-

pre dumneavoastră.
- M-am născut în satul Dieci iar de la 3 la 20 de 

ani am trăit în Pâncota. În anul 1990 am venit la 
Sântana, prin căsătoria cu soția mea Jenica. În 
acea vreme, trăiau încă în Sântana, mulți nemți 
iar noi am avut parte de vecini nemți și am prelu-
at foarte multe din obiceiurilor lor. Erau oameni 
gospodari, care își îngrijeau casele și curțile, 
acestea � ind pline de � ori. Pot să spun că am 
fost printre primii cetățeni din Sântana, care și-a 
construit poarta de la stradă, cu vedere în curte 
și care a plantat � ori în fața casei. Plăcerea de a 
mă înconjura cu � ori o am din perioada când lo-

cuiam la Pâncota, Pâncota anilor ’80 � ind un oraș 
al � orilor, îngrijit constant de către personalul din 
acea vreme al primăriei. Vreme de mulți ani am 
fost Moș Crăciun pentru generații întregi de copii 
și știu că acest rol a rămas în su� etul multora din-
tre concetățenii mei. Ulterior am devenit staroste 
la nunți, vornic, cum se spune în Sântana, rol pe 
care îl îndeplinesc și în prezent. > pag. 8

Ana-Maria Tuduce 
campioana națională 

de judo
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În întâmpinarea sărbătorii Pascale- Învierea Mântuitorului

„In vremea aceea, după ce a trecut 
sâmbăta, când se lumina de ziua cea 
dintîi a săptămânii, au venit să vadă 
mormântul Maria Magdalena și cea-
laltă Marie. Și iată s-a făcut cutremur 
mare, căci îngerul Domnului, pogo-
rându-se din cer și venind, a prăvă-
lit piatra de la ușă și a stat deasupra 
ei. Și înfăţișarea lui era luminoasă și 
îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De 
frica lui s-au cutremurat cei care pă-
zeau și s-au făcut ca niște  morţi. Dar 
îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu 
vă temeţi voi, căci știu că pe Iisus cel 
răstignit căutaţi. Nu este aici, căci S-a 
sculat precum a spus.Veniţi de vedeţi 
locul, unde a zăcut Domnul. Duceţi-
vă degrabă și spuneţi ucenicilor Săi 
că S-a sculat din morţi și va merge 
mai înainte de voi în Galileea; acolo 
Îl veţi vedea. Iată, am spus vouă. Iar 
ele au plecat în grabă de la mormânt 
și cu frică și bucurie mare au alergat 
să vestească pe ucenicii Săi.

Dar cum mergeau ele să vestească 
pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat 
și le-a zis: bucura-ţi-vă! Iar ele, apro-
piindu-se, au cuprins picioarele Lui 
și I s-au închinat.  

Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeţi. 
Mergeţi și spuneţi fraţilor Mei să 
meargă în Galileea și acolo Mă vor 
vedea. Iar pe când se duceau ele, iată 
unii dintre păzitori, venind în oraș, 
au spus căpeteniilor preoţilor toate 
cele ce s-au întâmplat. 

Atunci ei, adunându-se împreună 
cu bătrânii și ţinând sfat, au dat bani 
mulţi ostașilor și le-au zis: spuneti că 
ucenicii Lui, venind noaptea, L-au 
furat pe când noi dormeam. 

Dacă însă se va auzi la dregător, noi 
îi vom potoli, și pe voi vă vom face 
fără grijă. Iar ei luând banii, au făcut 
cum i-au învăţat; și s-a răspândit vor-
ba aceasta intre iudei până în ziua de 
astăzi.” Matei, XXVIII, 1 – 16.

Cu ajutorul Bunului și Milostivului 
Dumnezeu ne apropiem de cea mai 
mare sărbătoare a creștinătăţii: ÎN-
VIEREA MÎNTUITORULUI, săr-
bătoare care aduce în casele noastre 
multă bucurie. Am trecut o perioa-
dă de  patruzeci de zile de pregătire. 
Cum ne-am pregătit altfel dacă nu 
prin post si rugăciune, post și milos-
tenie. Stim cu totii, de la mic la mare 

ce înseamnă postul.
 Știm cu toţii ce însemnă rugăciu-

nea sau milostenia, rămâne doar să 
ne facem o analiză serioasă dacă am 
fost pe calea cea bună și dreaptă, sau 
ne-am a� at pe lângă această cale. Nu 
este su� cient să faci eforturi pentru 
a te abţine de la mâncare și băutură 
dacă nu te abţii și de la fapte, de la 
vorbe care pot provoca rău celui de 
lângă tine. 

Pe tot parcursul acestor patruzeci de 
zile de pregătire, biserica a avut grijă 
să ne de-a exemple demne de urmat 
prin pericopele evanghelice care s-au 
citit la Sfânta Liturghie.

A fost duminica în care Mântuito-
rul Hristos face minunea vindecării 
slăbănogului din Capernaum, ofe-
rindu-ne exemplu personal de cum 
trebuie ajutat un semen.

A fost duminica S� ntei Cruci în 
care ne îndeamnă să ne lepădăm de 
noi înșine și de tot ceea ce este lu-
mesc, vremelnic și trecător și să-I ur-
măm Lui.

A fost duminica în care iarăși avem 
exemplu de întrajutorare prin vinde-
carea � ului lunatec.

Ajungem și la Duminica Floriilor, 
duminica în care Mântuitorul intră 
triumfal în Ierusalim, este aclamat 
de mulţime, oamenii sunt bucuroși 
Să-L vadă. Dar aceeași oameni care 
în aceasată duminică își aștern hai-
nele inaintea Mântuitorului, strigând 
Osana, peste puţin timp vor striga 
Răstigneste-L. Este Săptămâna Pa-
timilor, care se incheie cu moartea 
Mântuitorului de pe Crucea Golgo-
tei.

Vine însă ziua intîi a săptămânii 
(DUMINICA) când Hristos iese În-
vingător din mormânt, biruind cu 
moartea pe moarte.

Si pentru că am amintit în treacăt 
aproape toate momentele importante 
din perioada Postului Mare să ne cer-
cetăm � ecare su� etele și să facem o 
analiză a vieţii noastre din acest post, 
precum și a vieţii noastre de până 
acum, să vedem unde ne situăm. 
Suntem prin viaţa noastră de până 
acum pe drumul cel bun, sau nu?

 Dacă da, atunci să continuăm, fă-
când eforturi pentru a deveni și mai 
buni, rugându-L pe Dumnezeu sa � e 
cel care să ne întărească în credinţă. 

 Dacă nu, atunci să facem același lu-
cru pe care l-a făcut  � ul risipitor, să 
găsim aceea putere lăuntrică de-a ne 
lepăda de păcat și de-a ne întoarce la  
Dumnezeu.

În această zi de sărbătoare să lăsăm 
la o parte, ura, cearta, dușmănia, in-
vidia și alte păcate care strică dragos-
tea și buna înţelegere între oameni și 
să prăznuim cu toţii Învierea Mântu-

itorului.
Hristos a înviat!

Acest salut creștinesc răsună de 
Paști în toate bisericile. Preamărim 
cu inimi pline de bucurie pe cel 
care a creat cerul și pământul, pe cel 
care l-a creat pe om după chipul și 
asemănarea sa, care ne cheamă pe 
toți la viață, care prin Fiul său, Iisus 

Hristos înviat din morți, a învins 
moartea și ne-a redat viața.

Sărbătoarea Paștelui este sărbă-
toarea speranțelor și ne spune că 
Hristos a înviat din morți, pentru ca 
viața noastră să aibă sens, speranță 
și lumină. Sărbătoarea Paștelui ne 
scoate din rândurile animalelor și ne 
înalță la rangul � ilor lui Dumnezeu. 

Mesaje de Paști
Praznicul Învierii Domnului sa va aducă Lumina în su-

f let și pacea în familii! De Sfintele Paști BUCURAȚI-VĂ!  
Hristos a înviat! 

Pr. Liviu Pamfiloiu, Caporal Alexa

Fie ca Învierea Domnului să vă aducă tuturor putere-
n Credință, lumină în suf let, pace în inimă iar bucuria 

cuvintelor Mântuitorului să vă călăuzească mereu:,,V-am 
spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți 

avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”
Hristos a Înviat !

Pr. Vand Ioan
Pr. Lucian Ștefănuț

Lumina și căldura Invierii Domnului să ne încălzeasca 
suf letele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile 

spre iubire, credinţă și iertare. Să fim mai buni, să ne bu-
curăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne 

înconjoară și să dăruim iubire celor dragi.
 Hristos a inviat!

Biserica Ortodoxă Română Sântana II
Preot Ioan Crainic
Diac. Adrian Crainic

În pragul celei mai mari sărbători a creștinilor, Învierea 
Domnului, rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască nouă și 
lumii întregi pacea Sa cea sfântă pe care a împărtășit-o 
ucenicilor în ziua Învierii Sale.
Pacea și bucuria Învierii să pătrundă în fiecare casă, în 

fiecare familie și în inima tuturor! Și astfel, întăriţi întru 
taina biruinţei lui Hristos asupra iadului, a păcatului, a 
necredinţei și a dezbinării, să rămânem uniţi în Biserica 
Lui cea Sfântă și să rostim cu toţii: „Hristos a înviat!”. 
Pr. Nicolae Rădulescu
Parohia ortodoxă română Sântana I

Cu ocazia marii Sărbători a Învierii Domnului Isus 
Christos,Biserica Creștină Penticostală Filadelfia, urea-
ză tuturor cetățenilor din orașul Sântana, pace, fericire, 
bunăstare și bucurie. Ne rugăm ca această zi să fie o zi 
deosebită și frumoasă. Isus sa învieze inimile noastre. Vă 
binecuvântam în Numele Domnului Isus.
Pastor: Aurel Ardeu

Hristos a înviat!
Sărbătoarea învierii ne aduce aminte de moartea înlocu-

itoare a lui Hristos pentru omenire și de biruința asupra 
morții, asupra păcatului și asupra Celui rău. Oricine cre-
de în Hristos poate fi ierat și salvat.
Biserica Creștină Baptistă BETESDA urează tuturor 

creștinilor și cetățenilor orașului Sântana, Sărbători bi-
necuvântate!
Păstor Mirăuțe Ioan

În Evanghelia lui Ioan cap.8 v.12, Domnul Isus Hristos a 
zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu 
va umbla în întuneric, cu va avea lumina vieții”.
Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă aducă în suf let 

pace, încredere în El și iubire față de aproapele nostrum.
Hristos a Înviat!

Biserica Baptistă “Harul” Sântana
Pastor, Vasile Popescu
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Conform unui reprezentant al � rmei de salubritate, ”la 
Sântana colectarea deșeurilor reciclabile decurge mai 
bine decât în alte părți, sunt mai puține probleme, oame-
nii sunt mai corecți, mai educați”.  Dacă punctual există 
disfuncționalități, același reprezentant roagă cetățenii să 

aibă înțelegere față de greșelile de manipulare a pubelelor 
pe care muncitorii le mai fac, pentru că, spunea dumnea-
lui, sunt și ei oameni.

În acelați timp pentru reglarea activității de colectare 
cetățenii sunt rugați să nu mai arunce în pubelele galbe-
ne următoarele tipuri de deșeuri: papuci, haine, scutece și 
absorbante,buchete de � ori uscate, polistiren.   

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebook.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Păstrarea curățeniei -o preocupare pentru toată lumea
Împreună 

pentru un oraș curat
Sâmbătă, 30 martie, 2019, s-a dat startul 

campaniei de voluntariat „ Vreau un oraș 
curat ”, la care au participat peste 200 de 
voluntari, elevi și profesori de la școlile din 
oraș. Au fost curățate terenuri din extra-
vilanul localității: pășunea din Comlăuș, 
terenul din spatele stației de carburant, în 
spatele stadionului, în spatele cimitirului 
Comlăuș. S-au colectat 166 de saci mena-
jeri de 120 l, echivalentul a peste 1500 kg 
de deșeuri.

Mulțumim elevilor și profesorilor din ca-
drul Școlii Gimnaziale Sântana respectiv 
Școlii Generale “Sfânta Ana” Sântana și Li-
ceului Tehnologic „Ștefan Hell”pentru im-
plicare și spiritul civic de care au dat dovadă.

Sperăm ca exemplul lor să inspire cât mai 
mulți cetățeni ai orașului.

Laurențiu Blidar 

Ce nu trebuie 
aruncat 

în pubela 
galbenă:

Scutece și absorbante
Haine 

Încălțăminte
Polistiren 

(amporă) din construcții
Caserole din polistiren

Bureți din canapele
Resturi vegetale

Aceste tipuri de deșeuri au fost 
observate de către reprezentanții 
Retim în unele pubele din oraș, 
iar prezența acestora poate duce 
la neridicarea tomberoanelor în 
cauză

Colectarea deșeurilor de 
plastic decurge bine

Stimați cetățeni,
Vă aducem la cunoștință 

că operatorul de salubritate 
a amplasat în această săp-
tămână 16 de containere 
de culoare albastră  pentru 
hârtie/carton respectiv 16 
containere de culoare verde 
pentru sticlă.

În recipientele albastre 
sunt acceptate următoarele 
deșeuri: ambalaje de car-
ton, cutii, caiete, cărți ziare 
și reviste;

În recipientele verzi sunt 
acceptate următoarele de-
șeuri:  borcane și ambalaje 
din sticlă (ambalaj de bere, 

vin etc). Este interzis să 
aruncați în aceste recipiente: 
becuri și neoane, parbrize si 
oglinzi, sticlă de geam.

Containere au fost am-
plasate în următoarele 
intersecții: 

1.str. Căprioarei cu str. 
Zărandului;  2.str.Căprioa-
rei cu str. Bicazului; 

3.str. Bicazului cu str. 
Bistriței;  4.str.Bistriței cu 
str. Zărandului; 

5.str. Banatului cu str. Vi-
orelelor;  6.str. Banatului cu 
str. Olteniei; 

7.str. Vasile Alecsandri;  
8.str. C.D.Gherea cu str. 
Ze� rului; 

9.str. Micșunelelor cu 

str. N. Bălcescu; 10.str. 
Micșunelelor cu str. Oituz; 

11.str. Oituz cu str. Tran-
da� rilor; 12.str. Tranda� ri-
lor cu str. N. Bălcescu; 

13 - 16 . Caporal Alexa;
Pentru ca procesul de 

colectare al acestor tipuri 
de deșeuri să decurgă în 
bune condiții vă rugăm să 

păstrați curățenia în ju-
rul acestor puncte de co-
lectare, evitând depozita-
rea deșeurilor care nu fac 
obiectul colectării: deșeuri 
menajere, moloz, deșeuri 
vegetale, frunze, crengi, 
haine, deșeuri electrice etc.

Inspector mediu
Laurențiu Blidar

Atenție!
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Zi comemorativă în satul Caporal-Alexa. 
100 de ani de la moartea tânărului caporal Alexe Ion

Duminică, 14 aprilie 2019, 
Preas� nțitul Părinte Emilian 
Crișanul, Episcopul vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului, a 
fost întâmpinat în fața bise-
ricii din localitatea Caporal 
Alexa, de către preotul paroh 
Liviu - Ion Pam� loiu, alături 
de Protopopul Aradului Fla-
vius Petcuț, de alți preoți, 
o� cialități și mai mulți 
credincioși. A urmat Sfânta 
Liturghie, unde, în cuvântul 
de învățătură, Preas� nția Sa 
a scos în evidență viața Cu-
vioasei Maria Egipteanca  
precum și pericolul mândri-
ei de a stăpâni pe alții, pu-
nând în schimb, ajutorarea 
semenilor. La Sfânta Litur-
ghie a fost prezent prefectul 

Aradului, doamna Floren-
tina Horgea, o delegație a 
comunei Râca din județul 
Argeș condusă de primarul 
Georgel Burcea, o� cialitățile 
orașului Sântana în frunte 
cu domnul primar Daniel 
Tomuța și mulți cetățeni.

După Sfânta Liturghie a ur-
mat o procesiune spre parcul 
central la care s-au alăturat 

vicepreședintele Consiliului 
Județean - Răzvan Cadar, vi-
ceprimarul orașului Pâncota 
- Ion Boiciuc, reprezentanți 
ai poliției locale conduși de 
comisarul Tiberiu Popo-
vici, un pluton de militari ai 
garnizoanei Arad, Fanfara 
”Lambert Steiner” din Sân-
tana, dirijor - Dan Miculiț, 
elevi și profesori ai școlii din 
localitate și alții. A avut loc 
intonarea imnului național, 
dezvelirea bustului eroului 
Caporal Alexe Ion și salutul 
militar al plutonului gar-
nizoanei Arad. A urmat o 
slujbă de pomenire a eroului 
în prezența Preas� nțitului 
Emilian Crișanul, a preotu-
lui Flavius Petcuț, protopo-

pul Aradului, a Pr. militar 
David Adrian, Pr. Flavius 
Ardelean de la Parohia Pân-
cota, a Pr. Lucian Ștefănuț de 
la parohia Comlăuș, a pr. pa-
roh Liviu - Ion Pam� loiu și a 
diaconilor Lehaci Gheorghe 
și Liviu Bisorca. 

Primarii Daniel Tomuța 
și Georgel Burcea, vice-
președintele Consiliului Ju-
dețean Arad - Răzvan Cadar 
și prefectul județului - Floren-
tina Horgea au ținut scurte 
cuvântări. În armonia fanfarei 
”Lambert Steiner” a orașului 
Sântana s-au depus coroane 
de � ori la monument, elevii 
școlii gimnaziale „Ștefan Au-
gustin Doinaș” au prezentat 
cântece și poezii patriotice iar 
distinsa doamnă Polina Ghe-
orghe, născută în Râca-Argeș, 
redactor la postul de radio 
”Antena satelor”, a interpretat 
un frumos cântec patriotic 
din zona Argeșului.

O� cialitățile din comuna 
Râca au adus o placă come-
morativă în cinstea tânăru-

lui erou și au oferit diplome 
de recunoștință primarului 
orașului Sântana  și preotu-
lui paroh, Liviu - Ion Pam-
� loiu.

Ziua s-a încheiat cu o aga-
pă frățească.

Robert-Gelu Motoarcă - 
teolog

Concurs interjudețean de dans
Concursul interjudețean de 

dans JUST DANCE, dedicat 
zilei mondiale a dansului 
a ajuns la ediția a VI a. Au 
participat formații din Ora-
dea: Fit Dance, Logo Dance, 
Little Princess, Alba Iulia: 
Apulum Dance; Timisoara: 
Anne Dance; Palatul Copii-
lor Arad: Stil Junior; Clubul 
Copiilor Pecica: Energy; SC. 
Gimnazială Simand: Evo-
lution; Asociația One Shot 
Simand; Clubul Copiilor 
Santana: Get Out, Angels. În 
total au luat parte 230 de co-
pii. Cu toții au creat o atmo-
sferă frumoasă în care res-
pectul și fair play-ul au fost 
cuvintele de ordine ale zilei. 
Juriul format din prof. sport 
specialitate dans Jucotinschi 
Hortensia, prof. sport speci-
alitate dans Beclean Mircea, 
prof. sport campion județean 
break dance Radut Teodor, 
dna Duma Elena reprezen-

tantul Primăriei, au avut o 
misiune grea în a evalua co-
rect coregra� ile prezentate 
în concurs. A fost un spec-
tacol de culoare, coordona-
re și frumusețe. Multumesc 
primăriei pentru spijinul 
acordat în realizarea acestui 
concurs, al doilea ca și par-
ticipare din județ, sponsori-
lor și părinților C.C. Sânta-
na, implicați în dezvoltarea 
și formarea copiilor într-un 
mod cât mai frumos. Acest 
concurs a fost o reușită iar 
dorința noastră ca organiza-
tori este sa creștem numărul 
participanților și a județelor, 
de asemenea.

Profesor, Diana Blîndu
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Restaurant D.D. Star Sântana
Restaurant

 cu specifi c românesc
Decorul plin de culoare, ambianță 

plină de farmec dar și mesele savu-
roase sunt tot atâtea motive pentru a 
poposi la restaurantul D.D.Star Sân-
tana. Pro� lul restaurantului a fost 
ales fără ezitari, dorința proprieta-
rului � ind să obțină un restaurant 
cu speci� c românesc, unde să se ser-

vească feluri tradiționale asa cum le 
gătea bunica domniei sale.

RestaurantulD.D.Star, a fost con-
ceput ca o oază de intimitate și 
confort. Acest restaurant vă oferă 
o gamă largă de preparate din car-
ne la grătar șicuptor: mititei, piept 
de pui, cotlet de porc sau ceafă de 
porc.Tot în cadrul restaurantului 
avem:ciorbe,supe, dar și virșli de 
Brad sau krispy. Avem și Pizza di-

verse sortimente, cu livrare la do-
miciliu, de luni pana sâmbătă între 
orele 11:00 – 15:00.

Intr-un spațiu autentic roma-
nesc veți găsi sarea si piperul 
în bucate, ambiantă plăcută și 
ospitalitate!Restaurantul dispune de 
o capacitate maxima de 100 - 120 de 
locuri.

În cazul organizarii unui eveni-
ment în cadrul restaurantului nos-
tru, veți putea bene� cia de toate ser-
viciile posibile astfel încat să puteți 
economisi timp si bani. Puteți opta 
pentru oricare din meniurile pre-
zentate de noi sau puteți veni cu 
propriile dumneavoastra sugestii.

Restaurantul D.D.Star, un local 
intim si elegant. Ambientul rustic 
combinat cu decorul foarte modern 
si elegant dă o notă aparte localului 
care te ajută să descoperi originali-
tatea stilului de viață pur romanesc: 
bucatarie românească și bar, toate 
acestea într-o atmosferă caldă și re-

laxantă.
Vă așteptăm cu drag!

Sântana, Str.Ghioceilor
 colț cu Str.Câmpului

Contact D.D.Star: 0756/609194
Program: 

Luni – Duminică: 08:00 – 24:00

Ștefan Aug. Doinaș
 sărbătorit la Caporal Alexa

An de an, școala din localitatea Ca-
poral Alexa organizează în luna apri-
lie un spectacol omagial în cinstea 
marelui poet ȘTEFAN AUGUSTIN 
DOINAȘ, al cărui nume îl poartă din 
anul 2001.

Evenimentul de anul acesta s-a 
desfășurat la Căminul Cultural din lo-
calitate, joi, 18 aprilie 2019. Au parti-
cipat cadrele didactice și elevi ai școlii 
din Caporal Alexa, părinţii acestora 

și reprezentanţi ai Primăriei Orașului 
Sântana.  Profesorul Mirco Garjitzky,  
iniţiatorul acestei acţiuni pe vremea 
când era directorul școlii, a deschis 
manifestarea salutând prezența pri-
marului orașului, Daniel Tomuța, a 
preotului Liviu Pam� loiu, a directoru-
lui școlii gimnaziale Comlăuș Nicolae 
Creț, a profesorului Ioan Brad – � u al 
satului și vecin în copilărie cu poetul 
și nu a uitat nici de doi foști directori 
ai școlii din Caporal Alexa -actualul 
viceprimar Cornel Gligor și profeso-
rul pensionar Ioan Ciama. Așa cum se 
obișnuiește la un popor creștin, mani-
festarea culturală a început cu o slujbă 
religioasă o� ciată de preotul satului și 
a continuat cu o alocuțiune rostită de 
către primarul orașului și profesorul 
Ciama. Ca de � ecare dată programul 
artistic a fost la înălțime. 

Ștefan Aug. Doinaș
26.04.1922 – 26.05.2002

Ștefan Aug.Doinaș (născut Ștefan Popa) poet, 
eseist, traducător, academician, deținut politic, 
om politic, s-a născut la data de 26 aprilie 1922 în 
comuna Cherechi (astăzi Caporal-Alexa) și a dece-
dat la 26 mai 2002.

Urmează  cursurile școlii din satul natal, apoi 
Liceul „Moise Nicoară” din Arad, perioadă în care 
scrie primele poezii care sunt publicate în revista 
școlii.

La insistenţele părinţilor săi, după terminarea 
liceului, urmează cursurile Facultăţii de Medicină 

din Cluj dar, după trei ani, abandonează cursurile 
acestei facultăţi și se înscrie la Facultatea de Lite-
re și Filoso� e. După terminarea studiilor, în anul 
1948 se întoarce pentru doi ani în comuna natală 
ca profesor de limba română (1948-1950).

Opera sa poetică a fost tradusă în limbile spani-
olă, germană, engleză, italiană, polonă, franceză, 
slovenă, sîrbă, rusă, estonă, macedoneană, etc., 
găsindu-se în biblioteci din ţară și străinătate.

Biblioteca din Sântana și școala din satul natal, 
îi poarta cu onoare numele. În ultima ședință a 
consiliului local s-a decis ca una dintre străzile din 
satul Caporal Alexa să poarte numele Ștefan Aug. 
Doinaș.

Rezultate excelente ale 
sportivilor secției de judo
 la campionatele naționale

În 29-30 martie 2019, la Satu Mare 
s-a desfășurat Campionatul Național 
de Judo pentru categoriile de vâr-
stă sub 14 și sub 16 ani. Judoka de 
la C.S. Unirea Sântana, conduși de 

antrenorul Sebastian Rus au reușit 
cea mai bună performanță din isto-
ria clubului casându-se pe locul IV 
în clasamentul cluburilor pe țară. 
Ca rezultate individuale, sportivii 
noștri au reușit:

Locul I -Tuduce Ana-Maria, U14 
– campioană națională

Locul III -Mărgărit Roxana, U14
Locul III -Dobra Claudiu, U16

Locul V -Găman Raul, U16
Urmează campionatele naționale 

U13, U15, după care participarea la 
turneul internațional de la Budapes-
ta și un stagiu de pregătire în capita-
la Ungariei.

Un nou restaurant la Sântana
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În anul 1961, (primar Josef Ackermann, 
angajatul secţiei � nanciare locale, dorind 
să � e credincios partidului, interzice tradi-
ţiile creștine locale) ia � inţă Școala Medie 
(directori: Avram Constantin (1961-1966), 
Stoica Nicolae (1966-1975), Lungavel Vic-
tor (1975-1984), Bupte Nicolae (1984-
1998), Gligor Cornel (1998-2002), Höniges 
Ana (2002), cursuri de zi cu clasele I-XI (în 
1976 � ind ultima clasă de liceu, ceilalţi pro-
fesori � ind directori de școală generală).  

În 1961, se construiește stadionul cu tri-
bună din beton, cu 700 de locuri, se gene-
ralizează învăţământul de 7 ani. La sfârși-
tul anului se introduce curentul electric de 
înaltă tensiune.

În anul 1962, a fost electri� cat satul Capo-
ral Alexa.

În septembrie1962, la Școala Profesiona-
lă de Mecanici Agricoli se în� inţează și un 
post de director adjunct, ocupat pentru în-
ceput de inginerul Fericean Traian. 

Se susţineau teze la limba română, ma-
tematică, agricultură, mecanică și studiul 
materialelor.

 În ceea ce privește relaţia dintre Sta-
ţiunea de Mașini și Tractoare și școală, re-
producem a� rmaţia făcută în 20 noiembrie 

1962 de către directorul SMT, Nicolae Du-
broca, care participa la ședinţele consiliu-
lui profesoral: „În privinţa SMT și a școlii, 
acestea sunt o singură unitate.” Directorul 
școlii întărește această a� rmaţie, spunând 
că: „din punct de vedere administrativ sun-
tem subordonaţi SMT, iar din punct de ve-
dere politic suntem conduși de organizaţia 
de bază PRM din cadrul SMT.”            

S-a născut la Arad (1962) Ștefan W. Hell, 
care a copilărit și a învățat carte la Sântana, 
astăzi cercetător, profesor doctor și laureat 
al Premiului German Pentru Viitor (2006), 
al Premiului Nobel, directorul � rmelor 
„Max Plank” (Göttingen) și „Leica Micro-
systems” (Mannheim), descoperitorul unui 
microscop care mărește � neţea imaginii de 
șapte ori. 

La 27 aprilie 1962, GAC „Viaţă Nouă” Sân-
tana este decorat cu „Ordinul Muncii clasa 
I”, președintele Gheorghe Goina primind 
titlul de „Erou al muncii socialiste”.

La 15 august 1962, s-au trimis la Serviciul 
Arhivelor Statului Oradea, strada I. Hunya-
di, 10, Monogra� a Comunei Sântana, Isto-
ricul fondurilor arhivei școlii , Din istoria 
școlilor din comuna Sântana .

În anul 1963, un membru al CAP Sântana, 
Ștefan Schiller, este ales primar, la propunerea 
lui Gheorghe Goina. Schiller rezolvă situaţia 
confuză a predecesorului său.

Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, 
primăria orașului dorește să facă o sur-
priză frumoasă perechilor soţ-soţie care 
aniversează în cursul anului 2019, 50 de 
ani de căsătorie. În acest sens, rugăm ce-
tăţenii care sunt în această situaţie sau 
care cunosc persoane în această situaţie 
ca până în data de 15 iunie 2019,  să ia 

legătura cu consilierii din cadrul Com-
partimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefonic, la nu-
mărul 0357- 100-074. Venim cu această 
rugăminte deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii complete, 
inclusiv  despre persoanele care s-au că-
sătorit în alte localităţi și care acum au 
domiciliul stabil în Sântana.

  Primăria Orașului Sântana

Căsătoriile lunii martie 2019
T O D E A  D I Ț U  M A R C E L  ș i  V A N D O R  C R I S T I N A
D R I G  B O G D A N  I O N U Ț  ş i  F E L E A  A L E X A N D R A

H A N  A L E X A N D R U  Ș T E FA N  ş i  T O M A  A D I N A  C R I S T I N A
A R D E L E A N  P E T R U  F LO R I N  ș i  C A D A R  C A R M E N  M O N I C A

Luna precedentă au fost o� ciate 
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi 

cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele. 
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor 

noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082

 E-ON Gaz  
 0800 800 928

Primărie
0357-100 074
Fax Primărie
0357-100 075
Stare Civilă

0357-100 077
Pompieri

0357-100 076
Asistență Socială

0357-100 078

NICOLAE CORNELIA
PALFI ARCADIE IOSIF

OBERMAIER MARIA MAG-
DALENA

STOIA MARIA

BRÂNDUȘE GHEORGHE
BUDA ROMUL IONEL

PURDI FLOARE
BUDIU IOAN

OUL ION
ROȘ BENIAMIN

JURJ ELISABETA

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

Anunţ

COMEMORĂRI

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al orasului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
19.03.2019, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

. Proiect de hotărâre privind acordarea 
ajutoarelor de urgență din bugetul local al 
Orașului Sântana.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de acțiune privind serviciile sociale 
al serviciului public de asistență socială din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana pentru 
anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea 
unui  imobil  proprietate de stat în baza Le-
gii nr. 112/1995, situat pe strada Mărășești 
nr.15, către Lorenz Ioan.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de acțiune și lucrări de interes local 
– pentru anul 2019, amplasamentele unde se 
vor repartiza orele de muncă pentru bene� -
ciarii de ajutor social. 

5. Proiect de hotărâre privind denumirea 

parcului situat în Oraș Sântana, strada Mihai 
Viteazul -”Centenarul Marii Uniri”.

6. Proiect de hotărâre privind apartamenta-
rea U.I. a imobilelor situate în Oraș Sântana 
str. Muncii nr. 43, jud. Arad identi� cate prin 
CF 308620, în proprietatea doamnei  Stoica 
Monica Sena și Statul român .

7. Proiect de hotărâre privind  revocarea 
HCL nr. 83 /19.04 2016 cu privire la atribu-
irea  în folosinţă gratuită a unei parcele de 
400 mp către  Marc Ioan  Gabriel în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003.

8. Proiect de hotărâre privind  revocarea 
HCL nr. 85/19.04.2016  cu privire la atribu-
irea  în folosinţă gratuită a unei parcele de 
400 mp către Lazea Ioana Ancuța în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003.

9.Diverse.
 Întocmit, Anca Butar

În data de 8 aprilie 2019 a fost aprobat buge-
tul judeţului Arad. Reprezentanţii Consiliului 
Judeţean Arad au transmis o listă cu șoselele 
care vor intra în reabilitare și modernizare în 
anul 2019. Printre acestea se a� ă și două lu-
crări de interes local. Este vorba despre pro-
iect tehnic și execuţie drum Sântana – Sintea 
Mică (18,7 milioane de lei) și proiect și execu-
ţie drum Sânmartin – Olari – Caporal Alexa 
(6,3 milioane de lei),

Trebuie precizat că toate lucrările de mai sus 
sunt � nanţate din bugetul propriu al Consi-
liului Judeţean. „Dacă Guvernul României 

ar �  adoptat bugetul în termenul legal, în oc-
tombrie anul trecut, toate aceste lucrări ar �  
fost demult începute”, a precizat Iustin Cion-
ca, președintele Consiliului Judeţean.

Marți 23.04.2019 la Șimand, în prezența pri-
marilor localităților Macea, Olari, Sântana, 
Șimand, a fost semnat contractul de proiec-
tare și execuție a drumului Sânmartin – Ca-
poral Alexa.

Să sperăm că, în scurt timp, toate drumurile 
ce leagă orașul de restul județului vor �  opti-
me călătoriilor. 

Vesti bune în legatură cu drumurile 
judetene

Știați că…

> pag. 7
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- Reabilitare și modernizare Școala Generală Sfânta Ana corp str. Ghi-
oceilor nr. 29-31 Oraș Sântana  judeţul Arad 

- Reabilitare și modernizare Școala Generală Sfânta Ana corp str. Mun-
cii nr. 56 Oraș Sântana judeţul Arad

- Reabilitare Școala Gimnazială Sfânta Ana cu  cls. I-IV corp clădire str. 
Unirii nr. 3C arondată Liceului Tehnologic Stefan Hell, în Orașul Sânta-
na jud. Arad

- Extindere Școala Gimnazială Sântana cu Sală de sport   strada 
T.Vladimirescu nr. 25, jud. Arad

- Restaurare Urbarial Haus (Casa Urbarială) și adaptarea ei la nevoile 
culturale ale comunităţii

- Reabilitare termică la clădiri rezidenţiale din Orașul Sântana în vede-
rea cresterii e� cienţei energetice

- Amenajare piste de biciclete în Orașul Sântana
- PUZ-pentru ridicare restricție de construire și modi� care reglemen-

tări urbanistice pentru amplasamentul compus din numerele cadastrale 
307405 și 307406 din Oraș Sântana, jud. Arad

- Construire Centru Cultural-proiect tip-varianta V2, combustibil gaz, 
localitatea Sântana str. Muncii nr. 120 A

- Extindere rețea canalizare menajeră în Orașul Sântana
- Extindere rețea de distribuţie gaze în sat Caporal Alexa
- Demolare clădire casă de stat str. Ze� rului nr. 2, ap. 1
- Sistem centralizat de furnizare a energiei termice utilizând energia 

geotermală
- Modernizare străzi în localitatea Caporal Alexa, Orașul Sântana, Ju-

detul Arad - etapa I
- Modernizare străzi în orașul Sântana, judeţul Arad, etapa IV
- Modernizare parcare și amenajare alveole de staționare pe str. Câm-

pului în Orașul Sântana
- Realizare locuințe colective sociale pe strada Unirii în Orașul Sântana

Primăria
 Orașului Sântana

Continuă amenajarea trotuarelor 
la Sântana

S-a lucrat și în luna aprilie la repararea trotuarelor. S-a reușit reabili-
tarea a 320 de metri de trotuare pe străzile Ghioceilor și Someșului 50. 
Pe perioada vacanței școlare, � rma proprie a consiliului local va executa 
repararea acoperișului grădiniței din Caporal Alexa.

Continuă dezvoltarea
 Orașului Sântana

Obiective de investiții 
pentru anul 2019

Stimați cetățeni, operatorul de salubritate anunță că
 în zile de 26 aprilie (Vinerea Mare), 29 aprilie (a doua zi de Paște) 

și 1 mai 2019, programul de ridicare a deșeurilor menajereî
 și reciclabile rămâne neschimbat, respectându-se gra� cul. 

ANUNȚ PRIVIND COLECTAREA  
DEȘEURILOR DE SĂRBĂTORI

Se în� inţează laborato-
rul de cofetărie al Sântanei sub coor-
donarea cooperaţiei de consum.

În luna octombrie 1965, în urma unui 
control făcut de o brigadă din Minis-
terul Agriculturii, conducerea Șco-
lii Profesionale de Ucenici Mecanici 
Agricoli este schimbată, director deve-
nind inginer Ilie Mocioiu, iar adjunct 
inginer Eugenia Tătărușanu. 

În același an, școala este dotată cu o 
mașină automată de spălat rufe. 

Se în� inţează asociaţia sportivă „Die-
selul”, echipa de handbal ocupând lo-
cul trei la un concurs regional. 

Biblioteca avea 208 cititori, bibliote-
car � ind Magdalena Kiss și funcţio-
na un club al școlii în cadrul căruia se 
desfășurau diverse activităţi, iar elevii 
participau la diverse concursuri locale 
sau interjudeţene precum: „Viitorii me-
canizatori ai agriculturii socialiste” sau 
„Cel mai bun cititor de carte ”.

Se făceau audiţii și se prezentau refe-
rate pe teme de actualitate (Figura lup-
tătorului comunist în literatura con-
temporană etc). 

Practică agricolă inclusă în progra-
mul școlar se făcea în intreprinderile 
din apropiere: IAS Scânteia, CLF Sân-
tana, CAP-urile din Caporal Alexa, 
Zărand, Sântana, SMA Episcopia Bi-
hor ș.a., iar viitorii mecanici agricoli 
sortau ceapă, depănușau porumb, cu-
legeau sfeclă sau recoltau sorg, două-
sprezece zile pe an � ind alocate pentru 
creșterea viermilor de mătase.  

Exista un plan de producţie proprie 
care prevedea executarea a diverse lu-
crări remunerate sau confecţionarea 
de  articole contra cost, gen dulapuri 
metalice sau mese. 

În afara programului se făcea muncă 
patriotică la sădit pomi sau înfrumu-
seţarea curţii școlii.

Elevii participau și la pregătirea mili-
tară pentru apărarea patriei. 

În programul internatului între orele 
15-19 se făceau meditaţii, iar între ore-
le 19,30-20,30 era program de vizionat 
la televizor. 

Având în vedere că trebuia realizat 
planul de școlarizare, profesorii aveau 
sarcină de serviciu să recruteze can-
didaţi, astfel că se deplasau în Mara-
mureș, în Alba, Arad, Sebiș, Cluj pen-
tru a populariza școala și a atrage cât 

mai mulţi elevi. 
În al doilea an, au fost nouă clase cu 

328 elevi, care locuiau la internat, su-
prafaţa școlară crescuse la 2029 mp, iar 
suprafaţa internatului la 2012 mp. 

În clase trebuia să � e obligatoriu por-
tretul lui Gheorghe Gheorghiu Dej și 
stema Republicii Populare Române.

Lista profesorilor în 1966 a cuprins 
pe: Ilie Mocioiu-director, Eugenia Mo-
cioiu-director adjunct, Petru Beraru, 
Hilda Mayer, Robert Messer, Dumitru 
Răţulescu, Alexa Butaru, Gheorghe 
Mojic, Vasile Ciobanu, Ioan Katko, 
Gheorghe Magda, Viorel Belei, Petru 
Lipovan, Ioan Döme, Gheorghe Listeș, 
Maria Weisemburger, Ioan Mălăieși, 
David Calom� rescu, Marin Pârvu, 
Wilhelm Wissenmayer. Nicolae Petri-
șor era administrator iar Rozalia Rein-
holz -contabil șef.

Până în 1970, au mai predat: Ana 
Renz, Iosif Hartl, Virgiliu Păcurariu, 
Olga Tămaș, Eva Cupșa, Mihai Cioa-
ră, Iosif Blenz, Nicolae Stan, Ioan Mu-
ranyi, Iosif Novac, Romulus Ardelean, 
Petru Benea, Ioan Avram, Gheorghe 
Tonca, Eugenia Bugariu, Traian Bră-
dean, Ioan Bocan, Eugenia Nicolescu, 
Simion Crișan, Ioan Truţan.

În anul 1965, ia � inţă școala de 8 ani 
la Sântana, construindu-se una nouă, 
la Caporal Alexa, cu 5 săli de clasă ( 
până atunci copiii învăţau în cele trei 
școli), începe construirea serelor de la 
gospodăria colectivă, iar echipa de fot-
bal a localităţii obţine locul I în campi-
onatul regional. 

În același an,  echipa de fotbal joacă 
un meci cu echipa “Motor Dessau” din 
R.D.G. și obţine  rezultatul de 2-2, iar 
biblioteca comunei obţine locul I pe 
ţară pentru munca cu cartea.       

La recensământul populaţiei din anul 
1966 se înregistrează 12594 de locui-
tori (5503 români, 6873 germani, 323 
maghiari, 7 slovaci și 233 alţii) , la Ca-
poral Alexa � ind doar 1395 locuitori, 
populaţia scăzând datorită mutării să-
tenilor la oraș și datorită scăderii na-
talităţii. Aici se dă în folosinţă un nou 
magazin universal. 

În 1966, se construiesc localuri pen-
tru circumscripţia medicală II Comlă-
uș și la Caporal Alexa.

În anul 1967, la Sântana funcţionează 
Liceul cu clasele I-XII, în limba româ-
nă și secţia germană cu clasele I-VIII. 

    (Urmare 
în numărul viitor al ziarului)

  Profesor, Gheorghe Sinescu 

Știați că…

Acțiune de donare sânge
Joi, 11 aprilie 2019, la căminul cultural din Satul Nou, 30 de persoane au donat sân-

ge. Bene� ciari am putea �  oricare dintre noi. Un gest de omenie care merită apreciat.
Donatorii de sânge au dreptul să primească, la cerere, pentru � ecare donare: 

-7 tichete de masă
-zi libera de la locul de munca sau o zi scutire de frecventa

 pentru elevi, studenti si militari, în ziua donării.
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O expoziție inedită
Cei care trec pe strada Banatului, pot observa cu ușurință o 

curte deosebită. Aceasta aparține d-lui Cristian Lucoaie, căruia 
am avut bucuria de a-i face o vizită.

-De când a început ame-
najarea micului muzeu de la dumnea-
voastră de acasă?

- Încă din 1998 am început să 
colecționez obiecte tradiționale, an în 
care am început să lucrez la un centru 
pentru copii din Sântana, unde am și 
locuit, muncind aici vreme de 12 ani. 
Acasă veneam doar ca să întreținem casa 
iar în anul 2000, � ind un mare pasionat 
de tradiție, am început să colecționez 
diverse costume și țesături tradiționale, 
precum și obiecte din gospodăriile 
țărănești. Pentru început am amenajat o 
cameră cu obiecte tradiționale, pe urmă 
m-am extins în alte încăperi iar acum 
15 ani, respectiv în anul 2004, am con-
struit prima terasă deschisă din curte. 
Ulterior am extins speci� cul muzeului, 
cu încă două terase deschise, unde am 
început să expun obiectele colecționate. 
Neavând foarte multe resurse � nancia-
re, am refolosit orice material ce se pu-
tea prelucra. Încă de mici, cei doi copii 
ai noștri, ne-au ajutat foarte mult, atât la 
construcția teraselor, cât și la punerea în 
valoare a obiectelor colecției.

-De unde sunt obiectele colecționate?
- Primul obiect îl constituie o tăviță din 

cupru pe care o am de la mama mea. 
Tot de la mama am primit și alte obiecte 
tradiționale, printre care o moară de pia-
tră și o sobă veche din fontă. Primul care 
mi-a insu� at dragostea pentru tradiție 
a fost bunicul meu, un om puternic și 
hotărât care a lucrat în mină. Avea un 
mare respect pentru tradiția noastră 
strămoșească, respect pe care mi l-a 
transmis și mie. Ulterior, oamenii care 
veneau să vadă exponatele mele, mi-au 
dăruit multe obiecte pe care le aveau în 
gospodărie, cu speranța că așa se vor 
păstra în timp și vor �  puse în valoare 
așa cum merită. În mod deosebit doresc 
să menționez (mulțumindu-le totodată 
din su� et), două doamne care au repre-
zentat o importantă sursă de inspirație 
pentru mine, respectiv doamna profesor 
Minerva Codreanu și doamna educator 
Florica Domocoș, acestea ajutându-mă 
constant în realizarea acestei colecții, 
atât cu sfaturi, cât și cu obiecte foarte 
vechi și prețioase. 

-Care este cel mai vechi exponat?
Cel mai vechi exponat este o iconiță 

din aliaj de cupru, având dimensiunea 
de 5x5 cm iar primele costume populare 
le-am adus de la Dieci, locul unde m-am 
născut. Cel mai vechi costum popular 
are peste 100 de ani.

-Vă ia mult timp întreținerea muzeu-
lui?

- Tot timpul liber, în sensul că, zilnic 
trebuie să găsim timp pentru a întreține 
colecția noastră. Trebuie însă să recu-
nosc faptul că, meritul cel mai mare în 
amenajarea și întreținerea colecției, îl are 
soția mea. Ea mi-a fost un sprijin con-
stant și puternic, de când ne-am căsăto-
rit, ulterior și copiii au contribuit la reali-
zarea micului nostru muzeu iar bucuria 
mea este foarte mare deoarece, copiii 
mei simt aceeași dragoste pentru tradiție 
și ne ajută să putem continua ceea ce am 
început acum mulți ani. Împreună cu 
� ul meu, și la sugestia lui, am construit 
în beciul casei, o cramă cu butoaie de-
corative, recipiente vechi pentru băuturi, 
numeroase sticle cu băuturi rare, totul 
� ind amenajat în stil tradițional. 

-În � nal, vă rugăm să adresați câteva 
cuvinte pentru cititorii ziarului nostru.

- Deși am dorit foarte mult să rămân 
anonim, pe măsură ce doream mai mult 
acest lucru, deveneam mai cunoscut. 
Astfel că, încă de pe vremea când am 
fost Moș Crăciunul copiilor din Sânta-
na, mă cunosc mulți dintre sântăneni. 
Ulterior, mi-au vizitat și micul muzeu 
de acasă iar de când sunt vornic, � rește 
că am contact cu mulți cetățeni, atât din 
Sântana, cât și din alte localități. Îmi face 
întotdeauna plăcere să mă întâlnesc cu 
concetățenii mei, cu vecinii mei, cu pri-
etenii, casa noastră � ind un loc de întâl-
nire cu mulți dintre aceștia, în special cu 
ocazia sărbătorilor, dar și în restul tim-
pului. Cea mai mare bucurie a noastră 
este să � m împreună cu oameni dragi, să 
ne bucurăm unii de alții, unii cu alții și 
să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pen-
tru aceste momente de bucurie și veselie.

Anca Butar
Cornel Gligor
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Seară de teatru la Sântana
Vineri, 05.04.2019, 

cu ocazia ,,Zilei Mon-
diale a Teatrului’’, 
Primăria Orașului 
Sântana a continuat 
tradiţia organizării în 
orașul nostru a unei 
,,seri de teatru’’. Al 
șaptelea an consecu-
tiv pe scenă au urcat 
îndrăgiţii actori Mire-
la și Sebastian Lupu, 
care ne-au prezentat 
supercomedia ,,Bule-
tinista’’. Reprezentaţia 
actorilor a fost înde-
lung aplaudată. 

Spre bucuria orga-

nizatorilor, a fost un 
public numeros, din 
care, un număr foar-
te mare de tineri elevi 
ai Liceului tehnologic 
,,Ștefan Hell’’ înso-

ţiţi de diriginţii lor. 
Mulţumim tuturor 
celor prezenți la eve-
niment.

Inspector cultură
Rozalia Pașca

O veste îmbucurătoare
Anul acesta, pe locul liber de lângă Primăria Sântana, va demara 

construcția casei de cultură a orașului, un proiect demult asteptat.

1.”Improve cross-border coope-
ration between public institutions 
of Nădlac-Sântana-Elek-Doboz” – 
proiectul se a� ă în implementare.

2.”Amenajare teren de sport 
multifuncțional pe strada Dună-
rii” – proiectul se a� ă în imple-
mentare.

3.”Restaurarea Urbarialhaus 
(Casa urbarială) și adaptarea ei la 
nevoile culturale ale comunității” 
– urmează semnarea Contractului 
de Finanțare, momentan acesta � -
gurează pe site-ul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest ca pro-
iect transmis AM POR la data de 

20.12.2018
4.”Creșterea e� cienței energetice 

la clădiri rezidențiale în Orașul 
Sântana, județul Arad” – urmea-
ză semnarea Contractului de 
Finanțare, momentan acesta � gu-
rează pe site-ul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest ca pro-
iect transmis AM POR la data de 
27.03.2019

5.”Realizare locuințe colective 
sociale pe str. Unirii în Orașul 
Sântana. Amenajare parc Europa 
în Orașul Sântana” – proiectul a 
obținut punctajul necesar în urma 
evaluării tehnico-� nanciare, dar 
din cauza fondurilor insu� ciente, 
proiectul se regăsește pe lista de 
rezervă. 

Inspector Compartiment 
Proiecte Europene

Adela Pall

Stadiul proiectelor
 europene depuse 

de către Primăria Orașului Sântana


